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 شماره

 گزارش

 ارسالی

 تائید وضعیت گردید. کنترل ذیل موارد ردیف
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  .دارد مطابقت ورود سال و رشته سرفصل  با یلیالتحصفارغ  جهت الزم واحد تعداد 1

  است تایید مورد لسرفص از خارج دروس  /.باشدینم سرفصل از خارج درسی 2

  دارد. وجود گزارش در دانشکده رئیس یا گروه ریمد امضاء 3

08 4 
 یهاگزارش دیگر و  گلستان سیستم در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو های سرترم تمامی و دانشجو کل معدل

 است یکسان حاضر ستیلچک ارسال تاریخ در(5222-475) یلیالتحصفارغ

 

474 

 

 

  .است صحیح دانشجو های سرترم تمامی عنوان 4

  است. شده بارگذاری اخراجی صورت در دانشجو خاص موارد بررسی شورای از تحصیل ادامه مجوز 6

  است شده بارگذاری دکتری مقطع در ترباال و 10 و ارشد کارشناسی باالتر و  4 یهامسالین در دانشجو تحصیل ادامه مجوزهای 7

  است پیوست نآ دلیل ای و مدارک اینصورت غیر در است آموزشی ینامهوهیش طبق ترم درهر دانشجو توسط اخذشده واحدهای تعداد 0

  است یکسان ( 5222-20)یلیالتحصفارغ یهاگزارش دیگر و  گلستان سیستم در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو های سرترم تمامی و دانشجو کل معدل 9

  است صحیح وجود صورت (دردارادامه) اخذشده های درترم نامهانیپا درس نمره ثبت وضعیت 18

4202 

11 
 و یآموزش .است صحیح  248 گزارش در شدهداده نمایش تاریخ با مقایسه در محور آموزش دانشجویان یلیالتحصفارغ تاریخ

 است یکسان دفاع تاریخ با پژوهشی

 

12 
 یلیالتحصفارغ رشته - است صحیح دانشجو تحصیالت پایان نیمسال و مقطع و دانشجو تحصیالت شروع نیمسال و مقطع

 است صحیح کل میانگین -است صحیح دانشجو

 

  دارد وجود گروه مدیر / بخش مدیر تایید و امضاء 13

  است پیوست به و شدهلیتکم نامهانیپا نسخ تحویل فرم 14 

  ( نسخه 5 نداده، را نامهانیپا نسخه تحویل فرم کهیدرصورت) ست.ا پیوست به دفاعیه صورتجلسه اصل از نسخه یک 14 

  است. گردیده فعال 12280پردازش در دانشجو حسابهیتسو شودیم تایید 16 

 و اسکن

 بارگذاری

   است شده بارگذاری ، موجود صورت در یزد دانشگاه از خارج از دانشجو خصوص در دریافتی یهانامه 17

10 
 یا و یرضروریغ مدارک گرددیم تایید و شد بارگذاری دانشجو الکترونیکی پرونده در اینجانب سوی از ارسالی کمدار تمامی

 گردید. حذف و بررسی نیز  شده، بارگذاری اشتباه مدارک
 

  است پیوست به و موجود جامع امتحان یهافرم 19 دکتری

  است پیوست به و جودمو زبان معتبر یهاآزمون از یکی قبولی  نمره 28 دکتری

  .شد بارگذاری دانشجو بورس به مربوط مدارک 21 دکتری

  است. موجود دانشجویان امور سازمان با نامبرده تسویه ، است شده اعزام تیمطالعا فرصت به دانشجو که صورتی در 22 دکتری

 

 :تکمیلی تحصیالت مدیر  معاون امضاء و نام .است تائید مورد فوق مراتب آموزشی خدمات اداره
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 مقطع در یلیالتحصفارغ شرایط واجد را ستا گذرانده .............. کل میانگین با نیمسال ............. مدت در واحد ................ تعداد کل درمجموع که ........................ دانشجوئی
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